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Programma Maxioren 
 
Beste ouders 
 
Hierbij het programma voor de Maxioren tot de Kerstvakantie. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u hiervoor de Whatsapp groep gebruiken 
of via onderstaand email adres. Bent u nog niet toegevoegd aan de whatsapp groep, laat dit 
dan even aan de leiding van de Maxioren of via het mailadres weten. 
 
Laat uw kind wat oudere kleding aantrekken naar de groep, als we gaan knutselen of naar 
buiten gaan kunnen ze vies worden. In de wintermaanden is het koud in het clubhuis, laat ze 
wat warms aantrekken! 
 
Let op, in de planning staan ook al extra activiteiten aangegeven. Meer informatie volgt tzt 
per mail! 
 
Groetjes, 
Kimmy en Britta 
 
Mailadres: maxioren@jongnlmelick.nl 
Groep tijd: Maandag van 18:30-20:00 
Clubgebouw Kanijnsheide, Kastanjelaan 10, Melick 
 

Datum Activiteit Denken aan! 
12-09-2022 Kennismaking met 

spelletjes 
 

Ouders mogen bij de start van de groep even 
binnen komen om kennis te maken met 
Kimmy en Britta 

19-09-2022 Knutselen, iets met knopen! 
 

 

26-09-2022 Buitenspellen! 
 

Warme jas of trui 

03-10-2022 We gaan iets koken of 
bakken en daarna lekker 
opeten 

 

10-10-2022 Buitentocht + verzamelen 
bladeren/takjes voor het 
herfstknutselwerk 
 

Graag een plastic tas meegeven voor het 
verzamelen van materialen uit het bos 

14-10-2022 Open avond Jong NL Melick 
 

Informatie volgt per mail. Kom gezellig met je 
ouders, Opa en Oma, vriendjes en 
vriendinnetjes naar de open avond van Jong 
NL Melick! 

17-10-2022 Herfstknutselen!  
 

 

HERFSTVAKANTIE!!!! 
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31-10-2022 Halloween feestje! 
 

Als je wilt, kom verkleed! 

07-11-2022 Vuurtje stoken en dan 
marshmallows/smöres 
maken 
 

 

14-11-2022 Spelletjes doen 
 

Iedereen mag 1 spel van thuis meenemen 

21-11-2022 We gaan wat knutselen 
voor Sinterklaas! 
 

 

28-11-2022 Sint spelletjes, een gezellig 
avondje 
 

 

05-12-2022 Geen groep, het is 
Sinterklaas avond! 
 

 

11-12-2022 Spellenjacht? 
 

We gaan misschien met de kinderen 
spellenjacht doen in Kinderstad Heerlen, 
meer info volgt t.z.t. 

12-12-2022 Als de spellenjacht 
doorgaat, geen groep 
vanavond! 

 

19-12-2022 Kerstdiner We maken er een gezellige avond van, kom 
in je mooiste kleding en laat je verrassen 
door een heerlijk kerstmenu, gemaakt door 
Kimmy en Britta 

27-12-2022 Winteractiviteit! Alle groepen komen samen om een leuke 
winteractiviteit te gaan doen, informatie 
volgt! 

KERSTVAKANTIE!!! 
 


